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Životní peripetie bývalé moderátorky nováckých Televizních novin Kateřiny Kašparové

Zavraždili jí přítele,
podlehla karbanu!

PRAHA – Byli dennodenní součástí našich ži-
votů, vstupovali do obýváků prostřednictvím 

obrazovek. Pětadvacáté výročí deníku Blesk 
je dobrou příležitostí zmapovat čtvrtstoletí 

v životě oblíbených moderátorů.ý

Málokterá televizní hvěz-
da se zapsala do povědo-
mí diváků tak intenzivně 
jako Kateřina Kašparo-
vá (49). Přitahuje vypja-
té situace. Za jejím od-
chodem z Novy v roce 
1997 byla údajně vý-
chovná facka uštědře-
ná kolegyni Jitce Ob-
zinové (52). Pak jí o 

dva roky později doslo-
va před očima zavraždi-
li partnera Luďka Krčku 
(†32). Bývalý policista 
URNA na místě zemřel. 
Vraha později policie 

dopadla, ale motiv hrůz-
ného činu se Kateřina nedo-
zvěděla.

Hospodská u splavu
„Na Nově jsem byla čtyři 
roky a dodnes mě lidé po-

znávají na ulici a mile mě 
zdraví. Je to devatenáct 
let. Nechápu,“ říká Kašpa-
rová. Živila se různě. S teh-
dejším manželem vybudova-
la na přelomu tisíciletí Hos-
půdku u splavu na cestě mezi 
Slavonicemi a Dačicemi. Zá-
sadní životní skok ale přišel v 
roce 2010 s dalším mu-
žem Kateři-
nina života, 
přítelem Pe-
trem.

„Naučil mě 
hrát poker a 
já tomu úpl-
ně propadla. 
Podařilo se mi 
uspět v několi-
ka zajímavých 
turnajích. Je to 
koníček, který 
tak člověka ob-
čas i živí,“ smě-
je se. Stávající zá-
kony prý ale hrá-

čům zrovna nepřejí. „Věřím, 
že diletanty, kteří tam nyní 
sedí, nahradí brzy někdo 
rozumný,“ říká Kašparová.

Pomáhá jí Blesk
Od roku 2014 je Kateřina 
mluvčí europoslance Pet-
ra Macha (41). „Přála bych 
si, aby Svobodní zasedli na 
podzim ve Sněmovně. Ule-
vilo by se nám všem, kteří se 
chceme starat sami o sebe a 
nepotřebujeme, aby nás stát 
vodil za ručičku,“ rozohňuje 
se Kašparová.

A protože vždycky milo-
vala zvířata, už od roku 1990 
pomáhala kočičímu útulku. 
V roce 2004 založila vlastní 
Kočičí Azyl CZ. Snaží se vy-
budovat nový útulek s výbě-
hem nedaleko Prahy. „Prá-
vě Blesk nám moc pomo-
hl s hledáním domovů pro 
opuštěná zvířátka,“ libuje 
si Kateřina. Vydává taky ča-
sopis HAF & MŇAU, jehož 
výtěžek jde na pomoc zvířa-
tům.

Text: Hana Höschlová
Foto: P. Machan,
          D. Malík, J. Tůma
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A dneska je
z ní kočičí máma

Sporťákem už dáv-
no není a jeho tele-
vizní minulost při-
pomínají jen reprí-
zy soutěžního po-
řadu Kolotoč. Ani 
k němu se už Pavel 
Poulíček (42) vlastně 
nezná.

„Je to minulost! Po-
slední díly jsme toči-
li před třinácti lety. Pro 
mě to byla jedna vel-
ká životní kapitola, kte-
rá byla krásná, ale fun-
govala v kontextu doby. 
Nova tehdy válcovala tele-
vizní trh díky svému kon-
ceptu. Dceři určitě nebu-
du ukazovat archivního ta-
tínka,“ říká Pavel o téměř 

tříleté Sofi nce. Ještě dnes 
s ním prý někdo na ben-
zince zapřede rozhovor o 
sportu, hlavně o fotbalu. 
Podnikal se slevovým por-
tálem na internetu, působí 
jako marketingový a me-
diální ředitel promotérské 
společnosti pořádající gol-

fový turnaj prestižní série 
European Tour. Občas si 
rád střihne nějaké to mo-
derování. První manžel-
ka, modelka Martina (34), 
mu utekla za zpěvákem 
Richardem Krajčem (37). 
Povedlo se mu až druhé 
manželství s Petrou.

Skončil Skončil u vína

S Havlem kolem světa

Sebrali mu Sebrali mu 
cukrárnucukrárnu Zklamaná starostka starostka

Fakt si to uměl zaří-
dit. Když jako moderá-
tor skončil na Nově, hle-
dal štěstí jinde. A dařilo 
se. Kromě předsednictví 
v kulečníkovém svazu byl 
tiskovým mluvčím mini-
sterstva zemědělství a na 
čas se vrátil dokonce i do 
televize. V dnes už neexi-
stující TV Metropol měl 
svůj vlastní pořad, nicmé-
ně ten přirozeně skončil se 
zánikem televize. 

Pak dostal Severa nabíd-
ku vrátit se na Novu, ale 
protože šlo o moderová-
ní počasí (měl být po všech 
těch letech rosničkou), s 
díky odmítl. Od té doby se 
sympaťák s knírkem stáhl 
do ústraní a věnuje se pouze 
svým koníčkům. „Rád ces-
tuju, zajímají mě cizí kra-
je. Pořád jezdím na kole, 
zdraví naštěstí slouží. A stá-
le jsem příznivcem dobrého 
vína,“ svěřil se spokojeně.

Jako moderátor hlá-
sil v roce 1994 na Nově 
ve dvojici se Stanislavou 
Wanatowiczovou-Bar-
tošovou (70) úplně první 
zprávy. Po třech měsících 
bývalou herečku střídala 
v Televizních novinách 
Eva Jurinová a pár str-
mě stoupal na výsluní.

Zbyněk byl nejpopulár-
nějším mužem Novy, zís-
kal cenu Psa Nováka, spo-
lu s Evou dosáhli až čtyř-
milionové sledovanosti. 
„Když se Nova rozdělila, 
udělal jsem špatné rozhod-
nutí. Litoval jsem, ale nic 
nejde vrátit. V roce 2000 
jsem začal na Primě, kde 
jsem dělal několik pořa-
dů. Řekl bych, že nejpří-
jemnější byl Autosalon s 
Jitkou Čvančarovou, kte-

rá tehdy teprve začínala,“ 
vzpomíná Merunka.

Podrobil se operaci ky-
čle, takže zase může chodit 
bez bolestí. Radost mu dělá 
syn Matěj (30), který je he-
rec. Působí v pražském di-
vadle Metro a uvidíme ho v 
seriálu Modrý kód. Zbyněk 
zkoušel podnikat, s man-
želkou Sašou si otevřeli v 
Mníšku pod Brdy cukrár-
nu. Zbyly jim ale jen oči 
pro pláč. Když pro-
vozov-
nu pěk-
ně roz-
jeli, dala 
jim do-
mácí vý-
pověď a 
zřídila si 
tam cukrár-
nu sama...

Martin Severa (61)

Pavel Poulíček (42)

Zbyněk Merunka (66)

Eva Jurinová (63)

Jan Martinek (64)

Prošel Českou televizí 
i Novou, byl ředitelem 
TV3. Po nástupu pre-
zidenta Václava Hav-
la (†75) se z reportéra, 
který se zabýval šlechti-
telstvím brambor, přes 
noc stal hradní zpravo-
daj. „Objel jsem s ním 
svět kolem dokola. Všu-
de, kam jsme přijeli, byli 
z tohoto charizmatické-
ho člověka úplně mimo,“ 
vzpomíná Martinek. 
„Kolegové novináři i ho-
llywoodské celebrity nás 
plácali po zádech. Ško-
da že ti, co přišli po něm, 
všechno pohřbili,“ dodá-
vá s povzdechem.

Na ČT ještě odmode-
roval rozpad republiky a 

pak mu hodil lano Vladi-
mír Železný (72). „Měl 
jsem mu pomoci sesta-
vit zpravodajskou redakci 
Novy. Rychle jsem musel 
zapomenout, co nás uči-
li na stáži v BBC, a na-
opak se čile rozpomenout 
na studijní pobyt v televizi 
v USA,“ líčí s úsměvem. 

Tři roky nato přišla na-
bídka z Primy, tehdy ještě 
Premiéry. „Nastoupil jsem 
na post šéfa zpravodajství. 
Byla to zajímavá zkuše-
nost. Pak začala vznikat 
TV3, kde jsem se stal ředi-
telem. Jenže následovaly 
nechutné politické tahani-
ce, složitá jednání s Radou 
pro rozhlasové a televiz-
ní vysílání, protože nikdo 
zde nezávislou americkou 
televizi nechtěl. Skončili 
jsme a já se pak živil jako 
mluvčí Českého olympij-
ského výboru, jako medi-
ální poradce a v současné 
době vedu mediální odbor 
Akademie věd ČR. Dělám 
práci, která dává smysl,“ 
rekapituluje Martinek. 
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„Vstoupila jsem do pohád-
ky,“ říká bývalá moderá-
torka o svém působení na 
Nově. „Bylo mi šestatřicet 
let, poslali pro mě auto a 
pan Železný se mě zeptal, 
jak vysoko si sama sebe ce-
ním,“ vzpomíná Eva. Bě-
hem pár měsíců z ní byla 
hvězda. „Bylo to úžasné. 
Nádherně zrekonstruovaná 
historická budova Měšťan-
ské besedy, všechno nové, 
krásné prostředí, vlídné 
vztahy, slušné platy, všichni 
mě rozmazlovali,“ vyjmeno-
vává všechna plus.

Po rozdělení Novy si vyžá-
dala oddechový čas. S man-
želem koupili v roce 1996 v 
Sadské u Nymburka starší 
dům a opustili pražské Vi-
nohrady, aby se mohli sta-
rat o nemocné rodiče z Os-

travy. „Bylo mi osmapade-
sát, když přišla nabídka z te-
levize Metropol. Začala jsem 
moderovat pořad Na vrcho-
lu. Moc mě to bavilo, za rok 
se vystřídalo na tisíc hostů, 
diváci reagovali, jejich tele-
fonáty mě mile překvapova-
ly. Škoda že majitel nečeka-
ně zemřel a televize skonči-
la,“ říká Jurinová. Rozhodla 
se vstoupit do komunální po-
litiky a stala se v Sadské sta-
rostkou. „Nečekaně mi vstou-
pila do života další zkušenost. 
Zabředla jsem do trapných 
mocenských bojůvek, které 
bych v malém městě nečeka-
la. Odešla jsem,“ popisuje ne-
dávnou dobu. Rodiče, o které 
pečovali, zemřeli. Už nebylo 
proč vést velký dům. Jurinovi 
opustili Sadskou a pořídili si 
v Praze menší pohodlný dům.

Kam se poděly 
další hvězdy 

obrazovek 90. let
Říká se tomu uskuteč-
něný americký sen. V 
roce 1991 začínal jako 
ekonomický redak-
tor Československé te-
levize. O rok později 
se stal na dalších sedm 
let moderátorem hlav-
ních zpráv. Do televize 
Nova přišel jako mo-
derátor Televizních 
novin v únoru 1999, 
za půl roku se stal 
šéfredaktorem zpra-
vodajství. Do červ-
na 2004 byl progra-
movým ředitelem, 
do Česka přivedl 
SuperStar či Vý-
měnu manželek. 

Po roce práce v 
Rusku pro Home 
Credit miliardá-
ře Kellnera se dal 

zlákat na post šéfre-

daktora zpravodajství Pri-
my. Setrval dva roky, pak 
otec dvojčat Jana (17) 
a Matěje a dcery Adély 
(11) a zatvrzelý slávista 
ze dne na den s mámivým 
světem médií skončil. Po 
18 letech! „Jsem vylé-
čen z nadměrného užívá-
ní světa televize. Absti-
nenční příznaky už del-
ší dobu nepociťuji. Umím 
se, snad, víc radovat z po-
zitivních drobností a míň 
se nechat otrávit těmi ne-
gativními.“ 

Dnes pracuje pro inves-
tiční společnost EMMA 
Capital. Jen ve volných 
chvílích se vrací do svých 
starých kolejí a pomáhá s 
tvorbou videí na Stream.
cz. Jinak rád tráví s rodi-
nou čas v přírodě a doza-
du se prý moc neohlíží. 
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Pavel Zuna (50)

ZakázalZakázal Kolotoč
Vlastní golfové hřiště
Krásná moderátorka si 
hvězdného života a tele-
vizního pozlátka a slávy 
překvapivě moc neuží-
vala. „Jsem šťastná, že 
jsem mimo zájem mé-
dií,“ říká dneska.

Začínala před 21 lety 
ve Snídani s Novou, to 
byla ještě ve druhém roč-
níku na vysoké. Dnes už 
jí televize neláká. Přitom 
právě díky ní se seznámi-
la se svým mužem! Fotila 
se v ateliéru do časopisu 

a její nastávající tam byl 
jako kamarád fotografa. 
Přeskočila jiskra.

Přestože Pavla golf prý 
vůbec nehraje, s man-
želem, podnikatelem a 
nadšeným golfi stou To-
mášem Charvátem (51) 
si otevřeli golfové hřiště 
na Slapech. „Jsem mana-
žerem golfového rezor-
tu, což je úplně jiná prá-
ce než v televizi, a je to 
hrozně fajn,“ pochvalu-
je si.

Blesk 5. 3. 2008 
Blesk 31. 5. 2006

Blesk 12. 5. 2005

Blesk 13. 6. 2005

Merunka a Jurinová 

bývali tak oblíbení 

jako dnes Koranteng 

a Borhyová.

Merunka a Wanatowiczová, 

první den vysílání TV Nova.

Se synem Matějem

a manželkou Sašou.

Kateřina byla Kateřina byla 

nějakou dobu také nějakou dobu také 

manažerkou houslisty manažerkou houslisty 
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Přítel Petr ji Přítel Petr ji 
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Nyní pracuje Nyní pracuje 

v Akademii v Akademii 

věd ČR.věd ČR.

Sporťák měl také svůj pořad 

zvaný Kolotoč.

Dnes se věnuje 

svým koníčkům. 

A také vínu.

 Začínal 

v ČT, ale 

proslavil se 

až na Nově.
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